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B E S C H I K K I N G  C O V I D - 1 9  
D W I N G E N D E  M A A T R E G E L E N  

 

Rep.:    2020/275
 

Vincent Dooms, eerste voorzitter van het arbeidshof Gent, bijgestaan door Dorine De Clercq, 

hoofgriffier. 

 

Gelet op het bijzonder reglement voor het arbeidshof Gent van 7 juni 2017 (BS 14 juni 2017) en de 

beschikkingen van 29 september 2017 en 7 juni 2018. 

 

Gelet op de beschikking van 20 juni 2020 houdende de dienstregeling van de terechtzittingen van het 

arbeidshof Gent voor het gerechtelijk jaar 2019-2020. 

 

Gelet op de noodzakelijkheid dringende maatregelen te nemen om de COVID-19-pandemie in te 

perken. 

 

Gelet op artikel 23, 2° van de Grondwet hetwelk het recht op de sociale zekerheid, bescherming van 

de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand waarborgt.  

 

Gelet op de dwingende richtlijnen van het College van de hoven en rechtbanken van 18 maart 2020. 

 

Gelet op het schriftelijk advies per e-mail van de procureur-generaal. 

 

Legt, m.i.v. 18 maart 2020, volgende dwingende maatregelen op, geldend voor het arbeidshof Gent, 

afdelingen Gent en Brugge. 

 

Met betrekking tot de toegang tot de rechtspleging 

 

1. De minimale dienstverlening voor dringende zaken blijft behouden.  

2. De griffie van het gerechtsgebouw arbeidshof Gent, afdeling Gent, Savaanstraat 11, en de 

griffie van de afdeling Brugge, Kazernevest 3, zijn enkel toegankelijk voor personen die hoger 

beroep komen aantekenen. De verzoekschriften hoger beroep mogen uitzonderlijk ook per  

e-deposit worden bezorgd, of in de brievenbus van het gerechtsgebouw gestopt. Voor de 

inleidingsakten die niet zijn vrijgesteld van de bijdrage voor het Begrotingsfonds voor de 

juridische tweedelijnsbijstand, dient het bewijs van betaling van de bijdrage gevoegd. 

3. De griffiediensten in de afdelingen Gent en Brugge blijven verder bereikbaar per post, telefoon 

en e-deposit. Inleidende processtukken, conclusies, stukkenbundels, gewone briefwisseling en 

andere processtukken m.b.t. hangende zaken dienen verplicht (gelet op de dwingende 

richtlijnen van het College van Hoven en Rechtbanken) neergelegd per e-deposit (gratis via de 
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link:  https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login). Enkel wanneer het gebruik van 

e-deposit niet mogelijk is mag gebruik gemaakt worden van toezending via de postdiensten, 

of de brievenbus aan het gerechtsgebouw. 

 

Met betrekking tot de openbare terechtzittingen en zittingen in raadkamer 

 

4. Alle zittingen van het arbeidshof Gent (zowel openbare als in raadkamer) worden opgeschort 

t.e.m. eind april 2020. 

 In de zaken die in deze periode reeds voor inleiding staan, behoudens voor de zaken 

waar een afsprakennota m.b.t. de conclusietermijnen of een gezamenlijk verzoek tot 

uitstel in neerligt of wordt neergelegd, volgt een gerechtelijke instaatstelling. 

 De zaken die, na beraadslaging, voor uitspraak staan t.e.m. 30 april 2020 worden enkel 

ondertekend door de voorzitter van de kamer, die het heeft gewezen, en de griffier. 

De raadsheren in sociale zaken die hebben deelgenomen aan de beraadslaging, 

ondertekenen het arrest niet mee. Overeenkomstig artikel 785 van het Gerechtelijk 

Wetboek zal de griffier onderaan op de akte melding maken van de onmogelijkheid 

tot het tekenen. Het Openbaar Ministerie wordt overeenkomstig artikel 787 van het 

Gerechtelijk Wetboek hiervan in kennis gesteld. De voorzitter van de kamer spreekt 

het arrest formeel uit. 

 Alle pleitzaken, behoudens die die geen uitstel kunnen dulden, worden van 

ambtswege en in dezelfde staat verdaagd naar een (buitengewone) zitting in de 

maanden mei of juni. 

 Dringende zaken worden behandeld. De voorzitter van de kamer beoordeelt of een 

zaak dringend is. De advocaten zullen hun cliënt vertegenwoordigen. 

In deze dringende zaken kan de zaak ook zonder pleidooien in beraad worden 

genomen indien de volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:  

 De dossiers van alle partijen zijn vooraf ter griffie neergelegd, waarbij met 

aandrang wordt gevraagd dit te doen via e-deposit (de stukken in een 

geïndexeerd pdf-bestand, zodat deze vlot kunnen worden teruggevonden, 

alsook de syntheseconclusies in OCR/Word). Enkel wanneer door de voorzitter 

uitdrukkelijk wordt gevraagd de stukken ook in papieren versie neer te leggen, 

kan dit gedaan worden.  

 Alle partijen stemmen er schriftelijk mee in dat alle neergelegde conclusies tot 

het debat behoren.  

 Alle partijen bevestigen schriftelijk dat de zaak zonder pleidooien in beraad 

mag worden genomen. 

 nieuwe verzoekschriften/dagvaardingen hoger beroep zullen worden gefixeerd en 

ingeleid, conform het geldend bijzonder reglement, zo mogelijk vanaf de maand mei. 

 

Aldus beslist op 23 maart 2020. 

 

(w.g.) hoofdgriffier - eerste voorzitter 

Dorine De Clercq  Vincent Dooms 

Voor eensluidend afschrift 
De griffier 

H. Vermeiren 

 
 

 
VRIJ VAN GRIFFIERECHT 

- dienend voor bestuurlijke doeleinden 
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